
Organisator 18+ events 

“God heeft mij geholpen bepaalde  
kwaliteiten te ontwikkelen” 
Eveline Wegman is 26 jaar en woont in Aalsmeer. Iedere week werkt zij vier dagen met veel plezier als 
fysiotherapeut bij een gezondheidscentrum in Amstelveen. “Ik werk daar nu ruim twee jaar en heb er he-
lemaal mijn plek gevonden, ik behandel patiënten van uiteenlopende leeftijden. Ik kan goed overweg met 
mijn collega’s en ben blij met deze werkplek en baan.” 
 

Eveline in gesprek met leden van haar huiskring 

Sinds tien jaar komt Eveline wekelijks in 
De Meerkerk. “Ik ben opgevoed met geloof 
en kerk. Een jaar of tien geleden kwam 
ik samen met mijn ouders in De Meer-
kerk terecht.” Naast het bezoeken van de 
diensten op zondag is Eveline deel van 
een huiskring. “Om de week komen wij 
bij elkaar in Hoofddorp en voor mij is dat 
heel belangrijk. Soms merk ik dat het lastig 

is qua planning met andere activiteiten, 
maar ik vind het heel belangrijk om mijn 
deelname aan de kring zoveel mogelijk 
prioriteit te geven. Met kringleden leuke 
dingen doen én over het geloof praten 
helpt mij om bewust bezig te zijn met het 
geloof. Het is fijn om in contact te staan 
met mensen met wie je het geloof kunt 
delen.” 

18+ 
Eveline vertelt dat zij in het verleden 
behoorlijk onzeker en wat stilletjes was. 
“Als mensen mij iets vroegen, werd ik 
al snel rood. En toch werd ik een aantal 
jaar geleden gevraagd om mee te helpen 
dienen binnen het 18+ werk van De 
Meerkerk (events voor jongvolwassenen 

van 18 tot 25 jaar). Ik vond dat bijzonder 
omdat ik zelf middenin de 18+ fase zat. Ik 
besloot, na hierover gedacht en gebeden te 
hebben, de uitdaging aan te gaan.” En dat 
bleek een goede keuze want de afgelopen 
zeven jaar heeft Eveline met veel plezier 
veel kunnen doen binnen deze bediening. 
“Met elkaar hebben we veel verschillende 
activiteiten georganiseerd. Van studieavon-

den tot gezellige lunches, uitstapjes en als 
hoogtepunt de bijzondere 18+ weeken-
den. Ik heb van alles mogen organiseren 
en regelen en verschillende ontwikkelingen 
mee mogen maken. Het was uitdagend om 
de 18+ doelgroep naar de activiteiten toe 
te halen, juist deze doelgroep heeft zo’n 
overvolle planning.” Recent heeft Eveline 
de 18+ bediening overgedragen. Remy 
Splinter en Patrick van der Laan gaan dit 
verder coördineren en vormgeven. 

Over God vertellen 
Maar Eveline heeft alweer een nieuwe, 
mooie uitdaging op haar pad gekregen 
waarmee ze momenteel druk is. “Ik ben 
hoofdleider van een christelijk zomerkamp 
en volop bezig met de voorbereidingen 

voor het kamp in de zomer. Ik vind het 
ontzettend leuk om hiermee bezig te zijn. 
Eén week lang meiden tussen de tien en 
twaalf jaar over God vertellen en leuke 
dingen doen, ik vind het geweldig om hier-
mee bezig te zijn.” Eveline probeert haar 
enthousiasme over het geloof tijdens zo’n 
kamp over te brengen, ook in het dagelijks 
leven is dit een doel voor haar. “Ik zal mijn 

geloof nooit aan 
iemand opdrin-
gen, maar probeer 
wel kansen aan te 
grijpen om erover 
te vertellen. Bij-
voorbeeld als een 
patiënt vraagt wat 
ik in het weekend 
heb gedaan. Dan 
benut ik die kans 
wel om te delen 
dat ik naar de 
kerk ben geweest 
en er ontstaan 
zo regelmatig 
gesprekken over 
het geloof.”
Kwaliteiten 
In het dagelijks le-
ven probeert Eve-
line haar geloof 
handen en voeten 
te geven door God 
elke dag te zoeken 
door het lezen van 

de Bijbel. “Ik heb ook besloten mijn Face-
bookaccount te verwijderen, zodat dit mij 
niet meer kan afleiden en ik meer tijd heb 
voor God. Verder heb ik in de auto altijd 
de Groot Nieuws Radio aanstaan in plaats 
van een reguliere radiozender. Ik merk 
dat dit soort dingen mij helpen om mij 
meer op God te kunnen richten en ik kan 
enorm genieten van mooie gospelmuziek. 
Mijn geloof is voor mij belangrijk. Ik zie 
dat God mij geholpen heeft om bepaalde 
kwaliteiten te ontwikkelen. Van het stille, 
verlegen meisje mocht ik groeien naar een 
zelfverzekerde vrouw die de leiding durft 
te nemen en leuke dingen organiseert. Dat 
vind ik heel bijzonder.” 

Eveline (links) in gesprek met enkele huiskringleden


